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Àngel Burgas va guanyar l’últim premi Mercè Rodoreda de narracions

Jugar amb la mort
N A R R A T I V A

I S A A C F E R N Á N D E Z S A N V I S E N S

Àngel Burgas, Adéu.
Premi Mercè Rodoreda.
Proa. Barcelona, 2002.

L
a mort ha estat sem-
pre un tema tabú en
la nostra societat i,
evidentment, no és
un joc gaire popular.

Àngel Burgas (Figueres, 1965)
amplia la seva carrera com a
narrador amb el llibre de re-
lats Adéu, quinze narracions
en què la trama està intensa-
ment lligada amb la idea de la
mort. Els protagonistes de les
històries que acosta Burgas al
lector estan, han estat o esta-
ran en contacte amb la mort i
el sentit de l’humor de l’autor
filtra la tragèdia donant-li un
caràcter molt particular que
fa que aquesta prengui la for-
ma d’un joc innocent i ino-
fensiu.

L’escriptor figuerenc va es-
trenar-se l’any 1999 publicant
Show, un altre llibre de relats
en què el tema de l’espectacle
era comú a totes les històries.
Amb Adéu, volum que li va va-
ler la distinció del premi Mer-
cè Rodoreda 2001 d’Òmnium
Cultural, Burgas consolida la
línia iniciada amb la seva ope-
ra prima i es posiciona com un
sòlid narrador que ofereix
sempre un punt de vista irò-
nic i intel·ligent, fins i tot en
les situacions més escabroses i
en les més il·lusòries. De fet,
part de l’èxit dels contes d’a-
quest professor d’educació vi-
sual i plàstica consisteix a
col·locar el lector –o descol·lo-
car-lo, depèn de com es miri–
just en la línia que separa la
realitat de la ficció. És a dir, els
seus relats estan ambientats

en una realitat òbviament fic-
tícia, o potser en una ficció
òbviament real, un món lite-
rari pròxim a la ciència-ficció
lleugera del Ray Bradbury més
recent.

ESCENARIS REALS I ACTUALS
També amb el narrador d’Illi-
nois té en comú la varietat en
l’elecció d’uns escenaris que
sempre són reals i, la majoria
de vegades, actuals. Així
doncs, hi ha relats que passen
en ciutats en què s’hi pot re-

conèixer Barcelona i altres
llocs pròxims de Catalunya i
Espanya; també és cert que
n’hi ha d’altres que transcor-
ren als Estats Units, Alema-
nya, Suïssa o Polònia. En al-
guns d’aquests últims, amb
decorats internacionals, com
per exemple a Resurrecció, que
és el que obre el recull i se si-
tua a Memphis, la influència
de la cultura nord-americana
és tan patent que bé podria
tractar-se d’un treball d’un
literat d’allà. El referent cul-

tural nord-americà és fort i
Burgas, sense pretendre sos-
treure-se’n, el potencia i
n’extreu el millor; fins i tot de
forma explícita, titulant al-
guns relats en anglès, com ara
Star, Fan Club, Death (Dad) i Ex-
hibition.

El millor de l’estil d’Àngel
Burgas és l’agilitat. No hi so-
bra cap descripció, però alho-
ra tampoc no se’n troba a fal-
tar cap. Cada relat està prou
treballat per contenir els mí-
nims elements imprescindi-

bles per fer-se una imatge
completa. A tall d’exemple, la
majoria dels diàlegs estan in-
serits dins mateix de la narra-
ció, sense salts ni cometes;
una tècnica que mai no es
tradueix en un embolic ni una
barreja per al lector, que sem-
pre té clar si és el narrador o
algun dels personatges qui es-
tà parlant.

TRAMES IMAGINATIVES
Adéu és una obra que satisfarà
molt aquells lectors que gau-
deixen amb trames imagina-
tives i sorprenents. L’única
advertència que cal fer és que
els relats de Burgas creen ad-
dicció, sobretot les sorpreses
que amaguen. D’aquest recull,
sobresurten tres contes per
aquest fet: Resurrecció, en què
els morts tornen a la vida,
amb tots els problemes de su-
perpoblació que això compor-
taria; Fan Club, protagonitzat
per una noia morta que ama-
gava una passió desmesurada
per un company d’estudis des
de feia anys; i Performance, un
molt cru sobre les seqüe-
les emocionals d’un grup de
pares units per la pèrdua dels
respectius fills en un accident
d’autocar. Són tres exemples,
però tampoc cal menysprear
la resta, amb títols d’indubta-
ble interès, com ara Fantasma,
Infern, Camp de batalla, Final i
Adéu. Els títols no despisten
ningú; l’imaginari de la mort
sempre hi és present.

L’art de la separació
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Walzer ha sabut
argumentar
des del seu
comunitarisme
una nova
perspectiva
del liberalisme

Michael Walzer, Guerra,
política y moral. Introducció
de Rafael Grasa. Traducció

de Tomás Fernández i
Beatriz Eguibar. Paidós/UAB.

Barcelona, 2001.

M
ichael Walzer és,
indubtablement,
un dels autors
més eminents
del pensament

polític contemporani, com ho
evidencia una extensa obra
que inclou llibres tan desta-
cats com ara Spheres of Justice
(1983) i On Toleration (1997) i
abasta temes tan diversos
com ara la justícia distributi-
va, el nacionalisme i la con-
cepció de ciutadania. Fa no-
més uns mesos Editorial Pai-
dós va presentar Guerras justas
e injustas (2001), un llibre que
des de la seva publicació l’any
1977 ha esdevingut un clàssic
en el tractament dels conflic-

tes bèl·lics i que fets com les
intervencions humanitàries,
la guerra dels Balcans i els
atemptats de l’onze de se-
tembre han retornat a l’actu-
alitat. En aquest llibre, Wal-
zer emprenia una reflexió
moral sobre la guerra i pole-
mitzava amb els pacifistes
que neguen la justificació de
qualsevol guerra. Precisa-
ment, Walzer és un dels sig-
nants del recent manifest que
una seixantena d’intel·lectu-
als nord-americans, entre els
quals també Fukuyama, Hun-
tington i Etzioni, ha redactat
en favor de la reacció de l’ad-
ministració Bush arran dels
fets de l’onze de setembre.

El llibre que presentem
aplega set textos curts de
l’autor nord-americà, a més
d’una extensa entrevista en
què Michael Walzer ens pre-
senta el gruix del seu pensa-
ment. No és Walzer, però, un
pensador fàcil de classificar.
El seu itinerari intel·lectual
ens el situa al mig de la polè-
mica entre liberals i comuni-

taristes, sense que puguem
classificar-lo amb facilitat en
cap de les dues bandes d’a-
questa pugna que sembla es-
cindir el pensament polític
contemporani. Walzer par-
teix d’una opció metodològi-
ca comunitarista des de la
qual critica l’excessiu indivi-
dualisme del liberalisme. En
aquest sentit, ens recorda que
l’individu viu en un món que
no ha creat i argumenta la
dependència dels criteris de
justícia del seu context social.

Tanmateix, de manera ben
diferent a autors com ara Mi-
chael Sandel i Alasdair Mac-
Intyre, Walzer s’acosta a John
Rawls en la seva definició po-
lítica. De fet, Michael Walzer
redefineix el liberalisme des
d’un substrat comunitarista
per arribar, finalment, a con-
cebre una proposta política
socialdemòcrata. Precisa-
ment, en un dels textos in-
closos en aquest llibre –titu-
lat El liberalismo y el arte de la
separación– Walzer delimita
la seva particular concepció
del liberalisme que, com ja
havia avançat a Spheres of Jus-
tice, no fonamenta en l’eman-
cipació individual, sinó a
subratllar l’autonomia de les
diferents esferes de l’existèn-
cia. L’art de la separació de
Walzer –un dels eixos del seu
ideari– preveu, doncs, sepa-
rar les formes d’intervenció,
les lògiques de funcionament
i els principis de legitimitat
que sustenten cadascuna de
les institucions socials per
garantir així la llibertat i

igualtat individuals. Aquesta
lògica –que exemplifica en la
separació entre Església i Es-
tat– condueix Walzer a relli-
gar liberalisme i socialdemo-
cràcia i a proposar mesures
reguladores del mercat que
evitin els excessos de la con-
centració econòmica i la seva
ulterior influència en el món
polític.

El llibre, que compta amb
una precisa i completa intro-
ducció de Rafael Grasa, pro-
fessor de relacions internaci-
onals a la UAB, ens ofereix la
reflexió de Michael Walzer
sobre temes de tanta actuali-
tat com ara la guerra i la jus-
tícia internacional, la relació
entre pluralisme, democràcia
i drets humans i, també, la
necessitat d’aprofundiment
de la socialdemocràcia. Mi-
chael Walzer descriu el seu
minimalisme moral, l’altra
peça angular que articula el
seu pensament i que fona-
menta a partir de la conside-
ració de resultats comuns ob-
tinguts a través de procedi-
ments culturals i històrics
diversos. Guerra, política y mo-
ral té el mèrit, en definitiva,
d’oferir una panoràmica d’un
pensador profund i hetero-
dox que ha sabut argumentar
des del seu comunitarisme de
fons una nova perspectiva del
liberalisme.


